
Pozna6, 15 czerwca 20L9

Sprawoz:danie ZarzEdu z dziafalnoSci Biuro Plus SA za rok 2OLg

Informacje finansorwe

W 20L9 roku Sp6tka osiqgnqta nastqpujqce podstawowe wyniki:
o Wartoii przychodu ze sprzed a2y !5 235 548,57 zt (spadek o L5,4 %l
r Warto66 surny bilansowej 4 692 L46,82 (spadek o 6,7%)
o Zysk netto osiqgnqt wartoii 2 027 ,9t zt (spadek o 27 32L,47 zll
o Koszty dziatalnoici operacyjnei (z wytqczeniem wartoici sprzr-.danych towar6w i

materiat6w) osiqgnqfy warto6i 2644229,95 zt i wzrosty o 4o/o w stosunku do roku
poprzednie5;o

o Warto66 nale2no5ci spadta o 326191 tys. zf, a wartodi zobowiqzari spadta o 308 545
tys. Zt

Wskafniki finansowe ksztaftowaly siq nastqpujqco:

- Rentowno6i aktyw6w - okre5lajqca proporcjq wygenerowanego zysku, w stosunku do
zaanga2owanych aktyw6w spadta z 0,58% w roku poprzedzajqcym rok obrotowy do
0,04% w rokut sprawozdawczym. Oznacza ona, 2e 0,04 jednostek zysku netto przypada

na 100 jedno:;tek aktyw6w.

' - RentownoSrl kapitaiu wtasnego - okre6lajqca proporcjq wygenerowanego zysku, w
' stosunku do zaanga2owanych kapitat6w wtasnych spadfa z L,65% w roku

poprzedzajqc'ym rok obrotowy do O,t2% w roku sprawozdawczym.

- Rentowno6i netto sprzedazy - zale2no56 procentowa zysku netto do wartoici
' sprzeda2y spradfa z poziomu O,!6% w roku poprzedzajqcym do O,OI% w roku

sprawozdawczym.

i - ZdolnoSi s;ptaty zobowiqzaf - ptynno6i I - informujqca o zdolno6ci pokrycia
zobowiqzafi kr6tkoterminowych aktywami bie2qcymi przedstawiar siq nastqpujqco: w
sprawozdaniu za rok wynosion 1,39 iwzr6st z!,38w poprzednim roku, co oznacza matq
poprawQ poziiomu pfynnodci.

- Wskalnik ptynnoSci ll - przedstawiajqcy zdolnoii pokrycia zobowiqzari
kr6tkoterminowych aktywami wfasnymi, z wylqczeniem zapas5w wynosi 1,36 i ulegt
poprawie w pror6wnaniu do roku ubiegtego, w kt6rym wyni6st 1,35.

- Wskalnik ptynnoSci lll obrazujqcy mo2liwo6i pokrycia zobowiqzari
kr6tkoterminowych 6rodkami pieniqznymi ksztattuje siq na poziomie podobnie jak do
roku ubiegtyrn i wynosi L,t7. 
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- Szybko5i rrotacji nale2noSci informujqca o dtugo5ci okresu od momentu
zafakturowania do momentu uzyskania got6wki uksztaftowafa siq na poziomie 74 dni.
Warto56 tego wskainika pokazuje, 2e nastqpiio wydlu2enie tego okresu o 3 dni w
stosunku do roku ubiegtego.

- SzybkoSi splaty zobowiqzari - okre5lajqca szybkodi sptaty zobowiilzari z tytutu dostaw
i uslug, liczonq w dniach wynosi 70 dni i wskazuje na wydlu2enie tego okresu w
por6wnaniu dlo warto5ci z roku ubiegtego o 5 dni.

- Wskalnik zwrotu kapitat6w wlasnych - okres, w kt6rym zaanga2owany przez

wia6cicieli/udziatowc6w kapitat zwr6ci siq w postaci wypracowanego zysku wynosi w
roku sprawozdawczym 863 lata w roku poprzednim wynosit 61 lat,

- Wskalnik pokrycia majatku kapitatem wlasnym - udzial kapritat6w wfasnych w
finansowaniu majqtku wynosi 37% i wzr6st w stosunku do roku ubiegtego o 2 pkt
procentowe.

- Pokrycie aktyw6w trwatych kapitatem wtasnym - w roku obrotowym wynosi 266,3I%,
i zwiqkszyto s;iq w por6wnaniu do roku poprzedniego, w kt6rym wynosito 265,39%.

- Trwalo6i strr,rktury finansowania - wskaZnik na poziomie 0,37 oznercza,2e kapitaty stafe
(o okresie spfaty powy2ej 1 roku od dnia bilansowego) finansujq akltywa w 37%.

Informacje podstawowe i organizacyjne.

W skladzie Zarzqdu w 2019 roku nastqpita zmiany na stanowlsku prezesa zarzqdu.
Dotychczasowego Prezesa Ryszarda takiewicza zastqpi na tym stanor,rrrisku Adam Siwiec,
wytoniony w wyniku konkursu. Tarzqd w dalszym ciqgu pozostat jednoosobowy.

W sktadzie Akcjonariuszy nie nastqpity 2adne zmiany. W 2Ot9 roku trwala dalsza

implementacja nowych Akcjonariuszy z Gdafska i Warszawy, pozyskanych w 20L7 roku, w
struktury dziatad handlowych grupy Biuro Plus.

Sp6tka, zgodnie ze swoim celem dziatalnoici, kontynuowata dzialania zwiqzane z zakupami
centralnymi, obstugq klienta korporacyjnego, dziatalno6ciq marketingowq. Skala zakup6w
centralnych i zakup6w z Dalekiego Wschodu produkt6w marki wtasnej nie zmienita siq.

Zatrudnienie na korniec 2OL9 roku wyniosto 5 os6b, z jednq osobq Sp6tka wsp6tpracuje na

zasadzie umowy o dziefo w zakresie ustug lT. Jednocze6nie wystqpuje jeden wakat w Sp6tce.
Wynagrodzenie pracownik6w wzroslo zgodnie z tendencjami rynkowymi.

W roku 20L9 sp6fka nie nabyta, ani nie zbywata udziat6w wtasnych. Na dzie6 31.12.2019 nie
posiad ata udziat6w wtasnych.

W 2019 r. sp6lka nig prowadziia zadnych dzialari w zakresie badad i rozwoju, zatem nie
odnotowata 2adnych osiqgniq6 w tym zakresie,
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Sp6tka nie posiada oddzial6w (zaktad6w).

Dziatania rynkowe.

W zakresie sprzedar2y do klient6w korporacyjnych utracono 3 klient6w przetargowych, ale

pozyskano jednego nowego klienta korporacyjnego oraz rozszerzono istotnie wsp6tpracq z

jednym z Klient6'w korporacyjnych i rozpoczqto rozmowy nt. dalszego, znacznego

rozszerzenia. Genenalnie uczestnlczono w 14 postqpowaniach konkursowych. Podobnie do

roku poprzedzajqcergo mar2e rynkowe w kontraktach utrzymywaiy siq na statym poziomie

jednak ich realna warto3i spadala ze wzglqdu na wzrost koszt6w o;ceracyjnych (wzrost

wynagrodzeri i koszt6w logistycznych). W zakresie monitoringu rynku kontynuowano umowy

z firmami raportujqcymi informacje na temat przetarg6w. Ze wzglqdu na bardzo dobre relacje

i jako3i obsfugi, rozpoczqto przygotowania do zdecydowanego rozszerzenie wsp6fpracy z

jednym z najwiqkszych klient6w.

Koniynuowana rozr,,r,r6j marki wtasnej, nie tylko w oparciu o import dalekowschodni, a takze z

rynku europejskiego oraz polskiego. Wprowadzono kolejne produkty w rilmach marki wtasnej

(ta6my oraz tzw. akcesoria z siatki). W przygotowaniu kolejne produkty, kt6re wejdq do oferty
w 2020 roku.

Pod'sumowano efekty nowego wydawnictwa, katalogu szkolnego ,,Edukacja i Kreacja". W

zwiqzku ze Swietnr/mi wynikami zdecydowano siq na kontynuacjq tegrc projektu i w 2019

wydano drugq edyrjq katalogu szkolnego. Ponadto wydano coroczny katalog biuroserwisowy,

w kt6rym kontynuowano wzrost znaczenia bran2 rozwojowych, jak artykuty spo2ywcze i

higieniczne. W zakresie marketingowym kontynuowano projekt gazetek centralnych.

Odbyt siq ponadto odbywaty siq cykliczne spotkania z dostawcami, odwiedziny u akcjonariuszy

orai najwa2niejszrlch partner6w handlowych. Spotkania te miaty rra celu pogtqbienie

obecnych relacji i urzyskanie lepszych warunk6w handlowych dla Akcjonariuszy grupy.

W 2019 roku odbylio siq jedno szkolenie produktowo-marketingowe dla r:atej grupy Biuro Plus

potqczone z obchodamiXX-lecia organizacji. Uroczystodci miaty miejsce w paldzierniku.

W koricu roku rozpoczqto rozmowy i pierwszq wymianq handlowq z nowym bardzo du2ym

dostawca azjatyckim (pierwszym w Azji i piqtym na Swiecie producentenr artykul6w szkolnych

ibiurowych).

Rylek i sytuacja makroekonomiczna.

Ryzyko zwiqzane z sytuacjq makroekonomicznq. Dobra koniunktura gospodarcza Polski,

powoduje, i2 rynerk artykuf6w biurowych znajduje siq w stabilnej pozycji. Zauwa2alny jest

kilkuprocentowy trend spadkowy sprzeda2y towar6w tradycyjnych, a|e za to wzrost takich

kategoriijak - prorJukty spo2ywcze, higieniczne i chemiczne. Caty czas negatywnie na bran2q

oddziatuje wzrost koszt6w logistycznych i wynagrodzeri.

Ryzyko zwiqzane z, nasileniem konkurencji. W zwiqzku ze zmianami potrzeb przedsiqbiorstw,

maleje udziat sprzeda2y produkt6w tradycyjnych, co spowodowato wzrost konkurencji oraz
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naturalna tendencja do cyfryzacji. Firmy konkurencyjne, kt6re w przeszto6ci stosowaty
dumping cenowy, zaprzestaly swojej dziatalno5ci, a ich pozycja znacznie ostabfa. Biuro Plus,

bqdqc firmq o uznanej marce, ma wciq2 istotnq przewagq konkurelncyjnq zwiqzanq z

posiadanym know-llow.

Ryzyko zwiqzane ze zmianE regulacji prawnych i podatkowych jest stosunkowo niewielkie i

typowe dla wszystkiich przedsiqbiorstw dzialajqcych w Polsce. Nie wystqpuje ryzyko zwiqzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska.

Ryzyka finansowe Sp6lki.

W zakresie r62nic kursowych Sp6tka nieznacznie zwiqkszyla dziataniia w USD, niemniej
kontynuowana krol<i zabezpieczenia siq przed wystqpieniem tych2e r62nic. Nie wystqpuje
ryzyko utraty platno6ci ze wzglqdu na posiadany kapitat zapasowy oraz powiqzania umowne z

Akcjonariuszami. Sp6tka nie korzysta z finansowania zewnqtrznego, z wyjqtkiem niedu2ego
leasingu jednego samochodu osobowego, stqd te2 ryzyko zmiany st6p procentowych nie ma

istotnego wptywu.

nyzyko utraty ptynno6ci jest ograniczane poprzez Scistq procedurq kontroli ptatnoSci i

windykacji, wsp6lpracq z KRD oraz poprzez proces wsp6todpowiedzialnoSci razem z

Akcjonariuszem za wierzytelno6ci od Klient6w. Ponadto kontynuowano wsp6tpracq z

BISNODE. W zakresie innego rodzaju ryzyka Sp6tka posiada rozproszonq strukturg klient6w,
W sbnsie walutowy, sprzeda2 opiera siq na PLN, a eksport towar6w i ustug jest szczqtkowy.

Podsumowanie, planowany rozw6j Sp6tki w 2O2O roku i jej sytuacja finansowa.

W 2b19 roku Sp6tker utrzymata, a nawet wzmocnita swojq pozycje na rynku biuroserwisowym,
NajWa2niejsze cele na rok 2A20 to poprawa rentownodci sprzelda2y do klient6w
korporacyjnych, rozw6j i zwiqkszenie znaczenia marki wtasnej dla catej grupy Biuro Plus,

kontynuacja dywersyfikacji kierunk6w sprzeda2y grupy oraz dywersyfikacja dostawc6w,
osiqgniqcie dodatniiego wyniku na dziatalno6ci operacyjnej Sp6tki, optyrnalizacja wybranych
proces6w w celu zmniejszenia koszt6w i pracochtonno6ci, rozszer;renie wsp6lpracy z

kluczowymi klientami, uruchomienie magazynu centralnego, wprowadzenie kontroli jakoSci

towar6w importowanych z Azji, pozyskanie do wsp6tpracy du2ego, strategicznego dostawcy z

Chin.

W z'akresie finansowym Sp6tka przewiduje osiqgniqcie podobnego przychodu ze sprzeda2y,
jednoczeSnie dq2qc do poprawy rentowno6ci. Struktura bilansu i iit.rodla finansowania
pozgstanq na zbli2o,nym poziomie.

WPTYW PANDEMII COVID.19 NA DZIATALNOSC

W ocenie Zarzqdu Sip6tki, pandemia wirusa COVID-19 nie bqdzie miata znaczacego wpfywu na

wyniki Biuro Plus S.A. i nie zagra2a kontynuacji dziaialnoici Sp6tki w oknesie 12 miesiqcy od

ko6ca okresu sprawozdawczego. W marcu 2020 r., w zwiqzku z narastajqcym zagro2eniem
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spowodowanym prandemiq koronawirusa (COVID-19), Sp6tka podjqfa prewencyjnie

zdecydowane dzialania majqce na celu zapobie2enie mo2liwoici pojawienia siQ i

ewentualnego rozprzestrzenienia infekcji w strukturach. Zrezygno'wano z wyjazd6w

sfu2bowych i odwotano spotkania w siedzibie sp6tki. Odwofane zostaty uclziafy w targach oraz

konferencjach zarriwno krajowych, jak i zagranicznych, a komunik:acja z klientami i

kontrahentami zostata przeniesiona do sieci. W biurach zainstalowano dtldatkowe dozowniki

plynu dezynfekujEcego, pracownikom przekazano maseczkijednorazowe i rqkawice, W kodcu

marca Zarzqd Sp6tki podjqt decyzjg o pracy w trybie Home Office dla wszystkich pracownik6w.

Niezwtocznie podjrqto decyzje o poczynieniu dodatkowych naktad6w na infrastrukturq

technicznq wspierajqcE ten tryb pracy, majqce zabezpieczyi standardy bezpieczefstwa i

umo2liwiajqce przeniesienie proces6w w tryb pracy zdalnej. Zarzqd Sp6tki skutecznie wdrozyl

powy2sze dziatania poczEwszy od 1- kwietnia 2020 r. - co umo2liwito cafkowite przejScie

prowadzonej dziatalno6ci na tryb tzw. Home Office, (za wyjqtkiem niezbqrdnych pojedynczych

os6b petniqcych dy'2ury na terenie biura). Decyzja ta zapewnia catemu :zespotowi najwyzszy

mo2liwy poziom berzpieczeristwa i jednoczeSnie zabezpiecza ciqgloSi funkcjonowania Sp6tki,

Ocena pracy w modelu Home Office zdaniem zarzqdu Sp6tki wypada korzystnie, Wszystkie

istotne wewnqtrznre procesy realizowane sq prawidtowo, zgodnie z harmonogramem.

WPTYW COVID.lg NA SPRZEDAz

Pandemia koronawirusa spowodowata zmniejszenie obrot6w Sp6tki w zatkresie standardowej

ofetty biurowej. Zwiqzane to byfo z zamkniqciem wielu firm lub przejSciem firm do pracy w

tryb'ie Home Officer. Ale sprawnie funkcjonujqcy taricuch dystrybucji ora:z szerokie kontakty z

dostawcami i proClucentami artykut6w chemicznych i higienicznych pozwolily natychmiast

przestawi6 nasze procesy na handel artykutami ,,antywirusowymi" - gt6wnie maseczkami i

rqkawicami jednorazowymi. Szczeg6lnie na import tych produkt6w z zagranicy. Te dziatania

zmihimalizowaty niekorzystny wptyw pandemii na dziatalnodi sp6tki. Ponadto Tarzqd Sp6tki

wyitqpit o subwencje lub zwolnienia z optat w ramach przepis6w przygortowanych przez rzqd

(tzw. ,,tarcza antyurirusowa). Pozytywnie rozpatrzono i udzielono subwencji w ramach trzech

akcji pomocowych dla firm,
Nie''nastqpity problemy z dostawami towar6w (brak dostaw lub op62nienia) po stronie

dostawc6w, ani oclmowy realizacji kontrakt6w. Sp6tka korzysta z wielu dostawc6w ka2dego

artykutu - dziqki trej dywersyfikacji zawsze istnieje mo2liwo56 zastqpienria jednego dostawcy

drugim. Je6li chodzi o odbiorc6w - trzech klient6w utracito czqSciowq plynrno6i. Przygotowano

i podpisano z nimi porozumienia o rozto2eniu sptaty na raty na okres trz:ech miesiqcy. W tym

okrAsie zmniejszonrcl limity zakup6w dla tych klient6w. Nie stwierdzono pnoblem6w z realizacjq

tych porozumieri.

Dziqki powy2szym clziataniom oraz otrzymaniu subwencjiw ramach prog;ram6w pomocowych

i subwencji,Zarzqcl Sp6fki pozytywnie ocenia sytuacjq sp6tki w okresie zagro2enia pandemiq i

nie iwidzi zagro2enia' jej dziatalno6ci w okresie przypadajqcym po barCaniu przez Biegfego

Re\didenta.

m Siwiec
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